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Հայ կու հի Մու րա դյան
 ԵՊՀ

ՄՇԱ ԿՈՒՅ ԹԻ ՏՆԵ ՐԸ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՅԻՆ  
ԵՒ ԵՏ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՅԻՆ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ.  
ԺԱ ՌԱՆ ԳԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ, ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒ ԹԱ ՅԻՆ  
ԵՒ ԻՄԱՍ ՏԱ ՅԻՆ ՓՈ ԽԱ ԿԵՐ ՊՈՒՄ ՆԵ ՐԸ1

Մշա կույ թի տնե րը Խորհր դա յին Հա յաս տա նում, ինչ պես և ԽՍՀՄ մյուս հան
րա պե տու թյուն նե րում, խորհր դա յին «կուլ տու րա կան շի նա րա րու թյան» 
հիմ ա կան ինս տի տուտ նե րից էին: Դրանք ձև ա վոր վել էին՝ խորհր դա յին 
ար դի ա կա նաց ման, հան րու թյան մշա կու թա յին կյան քի աշ խու ժաց ման, 
խորհր դա յին գա ղա փա րա խո սու թյան և իշ խա նու թյուն նե րի քա ղա քա կան ու 
սո ցի ալմշա կու թա յին նպա տակ նե րի իրա գործ ման հա մար:

Հոդ վա ծի նպա տակ նե րից մեկն է՝ դի տար կել խորհր դա յին շրջա նում մշա
կույ թի տնե րի դե րա կա տա րու թյու նը, գոր ծա ռույթ նե րը, կա ռուց ված քը, հիմ
նա կան մի ջո ցա ռում ե րը: Երկ րորդ նպա տակը՝ հե տա զո տել, թե ետ խորհրդա
յին շրջա նում ինչ պի սի իմաս տա բա նա կան և գոր ծա ռու թա յին փո խա կեր
պում ե րի են են թարկ վել Մշա կույ թի տնե րը:

Հե տա զո տու թյու նը հիմ ված է դաշ տա յին աշ խա տան քի վրա, որը կա տար վել 
է Երև ան քա ղա քում, Արա րա տի մար զի շուրջ երե սուն գյու ղա կան հա մայնք
նե րում, Մա սիս, Ար տա շատ, Վե դի, Արա րատ քա ղաք նե րում: Խորհր դա յին 
Մշա կույ թի տնե րի քննու թյա նը մե ծա պես նպաս տել է նաև ժա մա նա կի մշա
կու թա յին ամ սագ րե րի, թեր թե րի հա մա պա տաս խան նյու թե րի ու սում ա սի
րու թյու նը («Կուլ տուրլու սա վո րա կան աշ խա տանք», «Սո վե տա կան Հա յաս
տան», «Սո վե տա կան ար վեստ», «Սո վե տա կան գրա կա նու թյուն», ևն):
Հիմն ա բա ռեր՝ Մշա կույ թի տուն, Խորհր դա յին Մի ու թյուն, մշա կու թա յին քա ղա
քա կա նու թյուն, խորհր դա յին ար դի ա կա նա ցում, կուլ տու րա կան շի նա րա րու թյուն, 
Խորհր դա յին Հա յաս տան, փո խա կեր պում եր, ետ խորհր դա յին Հա յաս տան:

Մշա կույ թի տնե րի ստեղծ ման նա խադ րյալ ներն ու նպա տակ նե րը
Ամ բող ջա տի րու թյան (տո տա լի տա րիզ մի) ար դի տե սա բան նե րի կար-

ծի քով՝ Խորհր դա յին Մի ու թյու նում (ԽՍՀՄ) ամ բող ջա տի րա կան գա ղա փա-

1 Դաշտային հետազոտությունն իրականացվել է «Մշակութային քաղաքականությունը ՀՀ-
ում 20-րդ դարավերջին եւ 21-րդ դարասկզբին» ատենախոսական թեզի շրջանակում 2016-
ի հունիս-օգոստոս ամիսներին։ Խորացված հարցազրույցներ են անցկացվել Արարա տի 
մարզի գյուղական համայնքների եւ քաղաքների Մշակույթի տների տնօրենների, աշ-
խատակիցների, այցելուների, համայնքապետարանի եւ քաղաքապետարանի աշխատա-
կից ների հետ։
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րա  խո սու թյան քա րոզ չու թյան հա մար օգ տա գործ վում էին մա մու լը, ռա դի ոն, 
կի նե մա տոգ րա ֆի ան, մշա կու թա յին այլ ինս տի տուտ ներ: Մշա կույ թի գաղա փա -
րա  կա  նա ցու մը հետզ հե տե վե րաց նում էր տար բե րու թյու նը կրթու թյան եւ քա-
րոզ չու թյան մի ջեւ2: Այդ նպա տա կով ձեւ ա վոր վում էին մշա կույ թը կա ռա վա րե լու, 
վե րահս կե լու եւ տա րա ծե լու մե խա նիզմն եր: Խորհր դա յին Մի ու թյու նում այդ մե-
խա նիզմն ե րի մեջ էա կան դեր էին խա ղում Մշա կույ թի տնե րը, որոնք հա մար-
վում են ԽՍՀՄ խորհր դա նիշ նե րից մե կը:

Ոչ մի այն Մշա կույ թի տնե րի, այ լեւ առ հա սա րակ «կուլ տուր-լու սա վո րա-
կան հիմն արկ նե րի» ողջ հա մա կար գի ձեւ ա վո րու մը կա րե լի է դի տար կել եր կու 
տար բեր տե սան կյու նից:

1. Խորհր դա յին ար դի ա կա նաց ման հա մա պատ կե րում3, որը նպա-
տակ ու ներ ձեւ ա վո րե լու կրթված հա սա րա կու թյուն: ԽՍՀՄ կազ մի մեջ մտնում 
էին զար գա ցա ծու թյան եւ ազ գա յին-ավան դա կան նե րու ժի տար բեր մա կար դակ 
ու նե ցող հան րա պե տու թյուն ներ: Իշ խա նու թյուն նե րը ձգտում էին նրանց բե րել 
մո տա վո րա պես նույն կրթա կան-մշա կու թա յին աս տի ճա նի, որ պես զի դյու րաց-
վեր քա ղա քա կան գա ղա փար նե րի տա րա ծու մը նրանց մեջ4:

2. Քա ղա քա կան քա րոզ չու թյան (ագի տա ցի ա յի) հա մա պատ կե րում. 
«Կուլ տուր-լու սա վո րա կան հիմն արկ նե րը» ձեւ ա վոր վում էին որ պես քա րոզ չու-
թյան հիմն ա կան գոր ծիք:

Մշա կույ թի տնե րի հիմ նումն ու զար գա ցու մը
Սկզբնա պես Մշա կույ թի տնե րի նա խա տի պեր էին խրճիթ-ըն թե րա ցա-

րան նե րը, գյու ղա կան ակումբ նե րը, կար միր ան կյուն նե րը, որոնք ընդ հան րա-
կան անու նով կոչ վում էին «կուլ տուր-լու սա վո րա կան» հաս տա տու թյուն ներ, 
եւ որոնց զար գաց ման հիմ քը դրվեց Ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի խորհր դի 
Գլխա վոր քա ղա քա կան լու սա վոր չա կան կո մի տե ձեւ ա վո րե լու մա սին դեկ րե տով 
(1920-ի նո յեմ բեր)5: 1930 –1931 թվա կան նե րին Կոմ ու սի Կենտ կո մի որոշ մամբ՝ 
խրճիթ-ըն թեր ցա րան նե րը վե րած վե ցին գյու ղա կան ակումբ նե րի: Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նում Մշա կույ թի տներ կա ռու ցե լու մա սին առա ջին որո շումն ըն դու նեց 
Հա յաս տա նի Կոմ ու սի Կենտ կո մի բյու րոն 1932 թ. մար տի 12-ին: Խնդիր դրվեց 
նաեւ բո լոր շրջկենտ րոն նե րում կազ մա կեր պել «կուլ տու րա յի տներ» այն հաշ-

2 Работяжев 1998, 6; Фицпатрик 2008, 86.
3 Խորհրդային արդիականացումը կամ մոդեռնիզացիան բնորոշվում է հասարակության 

ար դյունաբերականացման, գյուղական կյանքի աշխուժացման, ուրբանիզացման, գրա-
գի տության տարածման, սոցիալական մոբիլության աճով, ինչպես նաեւ կրոնական 
գաղա փարախոսությունից աշխարհիկ գաղափարախոսություն անցումով [տե՛ս Suny 
1993, 135].

4 Նման մոտեցումը տեսականորեն հիմնավորվում էր, նախ եւ առաջ, Վ. Լենինի մի շարք 
մեջբերումներով, օրինակ՝ «Որպեսզի կարելի լինի քաղաքական խնդիրները դնել 
ժողովրդի առաջ…, հարկավոր է հասկանալ, որ այստեղ պահանջվում է բարձրացնել 
մասսաների կուլտուրական մակարդակը… Առանց դրանց՝ չի կարելի գործնականում 
իրականացնել մեր խնդիրները» [Ֆոլյան 1933, 3]:

5 Ղազանջյան 1964, 172։
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վով, որ նրանք դառ նան գյու ղի վե րա կա ռուց վող քաղ լուս հիմն արկ նե րի աշ խա-
տան քի կազ մա կերպ ման կենտ րոն ներ6:

Մշա կույ թի տնե րը ԽՍՀՄ-ում զանգ վա ծա յին տա րա ծում ստա ցան մի այն 
Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մից հե տո: Պա տե րազ մի տա րի նե րին իշ խա նու-
թյուն նե րի վերհս կո ղու թյու նը մշա կույ թի ոլոր տում որոշ չա փով թու լա ցել էր, 
որով հե տեւ ու շադ րու թյան կենտ րո նում ռազ մա ճա կատն էր: Պա տե րազ մի ավար-
տից հե տո իշ խա նու թյուն նե րը կար ծեք թե վեր հի շե ցին մշա կու թա յին ճա կա տում 
իրենց աշ խա տանք նե րի կա րեւ ո րու թյու նը եւ վերսկ սե ցին ստու գայ ցե րը: Խորհր-
դա յին Հա յաս տա նում առա ջին այս պի սի ստու գայ ցը կա տար վեց 1946-ին. ի 
ցույց դրվեց «կուլ տուր-լու սա վո րա կան հիմն արկ նե րի ան գոր ծու թյու նը», նյու-
թա-տեխ նի կա կան բա զա յի բա ցա կա յու թյու նը, պա տաս խա նա տու նե րը քննա-
դատ վե ցին՝ հիմն ա կան գոր ծա ռույթ նե րի մեջ թե րա նա լու հա մար7: Սկսվեց 
շրջա նա յին, գյու ղա կան Մշա կույ թի տնե րի եւ ակումբ նե րի զանգ վա ծա յին հիմ-
նումն ու վե րա հիմն ու մը:

Ի տար բե րու թյուն նա խորդ տա րա նուն եւ տա րա գոր ծա ռույթ հաս տա-
տու թյուն նե րի, որոնց հիմն ա կան խնդի րը՝ հան րու թյա նը կրթելն ու գրա գետ 
դարձ նելն էր, Մշա կույ թի տնե րի նպա տա կը շատ ավե լի ընդ հան րա կան էր՝ 
քա ղա քակր թել ար դեն գրա գետ քա ղա քա ցի նե րին, ար մա տա վո րել խորհր դա-
յին գա ղա փա րա խո սու թյու նը, ստեղ ծել «ձեւ ով սո ցի ա լիս տա կան, իսկ բո վան-
դա կու թյամբ՝ ազ գա յին մշա կույթ»8: Կա րեւ որ է ընդգ ծել, որ Մշա կույ թի տնե րը 
ձեւ ա վոր վե ցին որ պես վար չա կան մի ա վոր ներ, որոնք վե րահս կում էին տվյալ 
շրջա նի մշա կու թա յին-լու սա վո րա կան հաս տա տու թյուն նե րի ցան ցը:

«Ձնհալ»-ի տա րի նե րը և «Ազ գա յին զար թոնք»-ը
Ն. Խրուշ չո վի քննա դա տու թյունն՝ ուղղ ված Ստա լի նի դրաշր ջա նում «ան-

ձի պաշ տա մուն քին» եւ բռնաճն շումն ե րի դա տա պար տու մը որոշ չա փով մեղ-
մաց րե ցին վե րահս կո ղու թյու նը մշա կույ թի ոլոր տում եւ նպաս տե ցին մշա կու թա-
յին կյան քի ազա տա կա նաց մա նը: Այս շրջա նում մշա կու թա յին հիմն արկ նե րի 
սո ցի ա լա կան, տնտե սա կան եւ քա ղա քա կան խնդիր նե րը փո փո խու թյուն ներ 
կրե ցին: Նախ, «սո ցի ա լիս տա կան ժո ղո վուրդ նե րին» կրթե լու, գրա գետ դարձ-
նե լու առաջ նա յին առա քե լու թյունն ավարտ վել էր դե ռեւս նա խա պա տե րազ մյան 
տա րի նե րին: Ուս տի «կար միր ան կյուն նե րի», խրճիթ-ըն թեր ցա րան նե րի թի վը 
նվա զել էր: Հան րակր թա կան գոր ծա ռույթն այ լեւս մի այն միջ նա կարգ դպրոց-
նե րին էր պատ կա նում: Մի եւ նույն ժա մա նակ, լայն տա րա ծում ստա ցան Մշա-
կույ թի տնե րը եւ պա լատ նե րը, որոնք «ձնհա լի» տա րի նե րին, բա ցի «բո վան-
դա կու թյամբ սո ցի ա լիս տա կան» մշա կույ թից, շո շա փում էին նաեւ «ազ գա յին» 
մշա կույ թի որոշ թե մա ներ:

6 Մարտիրոսյան 1975, 17։
7 Гукасян, Юханаев 1962, 101.
8 Խորհրդային մշակույթ ստեղծելու՝ Լենինի սահմանած հիմնական բանաձեւը՝ «ձեւով ազ-

գա յին, իսկ բովանդակությամբ պրոլետարական», մեր դիտարկումների համաձայն, 
1960-ականներին՝ «Ձնհալի» եւ ազգային զարթոնքի շրջանում, կարծեք թե փոխում է իր 
բովանդակությունը։
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«Ձնհա լի» տա րի նե րին Մշա կույ թի տնե րի ցան ցի ընդ լայ նու մը եւ աշ խույժ 
գոր ծու նե ու թյու նը վե րահս կում էր 1953-ին ստեղծ ված Կուլ տու րա յի մի նիստ րու
թյու նը: Մշա կույ թի տնե րը մի կող մից հա մար վում էին այդ նա խա րա րու թյու նը 
ներ կա յաց նող պե տա կան կա ռույց ներ, որոնք իրենց հեր թին վե րահս կում եւ ուղ-
ղոր դում էին շրջան նե րի մշա կու թա յին կյան քը, մյուս կող մից՝ ազա տա կա նաց-
ման շրջա նում, նկատ վե ցին Մշա կույ թի տնե րում ըն թա ցող ներ քին գոր ծըն թաց-
ներ, մաս նա վո րա պես՝ մշա կու թա յին ինք նա գոր ծու նե ու թյան ծա վա լում:

Մշա կույ թի տնե րում մար դիկ ոչ մի այն կու սակ ցա-քա ղա քա կան որո-
շումն ե րին էին ծա նո թա նում, այ լեւ ունկնդ րում էին թե մա տիկ դա սա խո սու-
թյուն ներ, կազ մա կեր պում ազ գա յին-պատ մա կան թե մա նե րով քննար կումն եր: 
50 –60-ական նե րը կա րե լի է բնո րո շել որ պես դոգ մա տիզ մի խարխլ ման ժա մա-
նա կաշր ջան, որի հե տեւ անք նե րը, նախ եւ առաջ, ար տա հայտ վե ցին մշա կույ թի 
ոլոր տում՝ «Ազ գա յին զար թոնք»ի տես քով:

Այս ժա մա նակ էր, որ առա ջին ան գամ բարձ րա ձայն վեց ար ցա խյան 
խնդի րը, ար ծարծ վե ցին Հա յոց Ցե ղաս պա նու թյան եւ Արեւմ տյան Հա յաս տա նի 
հո ղե րի վե րա դար ձի հար ցե րը: 1965-ին Ցե ղաս պա նու թյան 50-ամյա կին նվիր-
ված մի ջո ցա ռումն ե րի ցանկ կազմ վեց9, ցույ ցեր կազ մա կերպ վե ցին, որոնց ըն-
թաց քում թռու ցիկ ներ էին տա րած վում «Հետ տվեք մեր հո ղե րը» գրու թյամբ10:

Մշա կույ թի տնե րում սկսե ցին ձեւ ա վոր վել ազ գա յին երգ ու պա րի հա-
մույթ ներ: Գե ղան կար չու թյան մեջ, բա ցի սոց ռե ա լիզ մի թե մա նե րից, սկսե ցին 
նկա րել պատ մա կան թե մա նե րով (օրի նակ՝ Ս. Մու րա դյա նի «Կո մի տաս. Վեր ջին 
գի շեր» (1956), «Զար թոնք» (1963), Հ. Զար դա րյա նի «Գա րուն» (1956), «Ձգտում» 
(1960) կտավ ե րը, եւն11):

Մա մու լի անդ րա դար ձը
Մշա կույ թի տնե րի գոր ծու նե ու թյա նը հան գա մա նո րեն անդ րա դառ նում էր 

պաշ տո նա կան մա մու լը, հատ կա պես «Կուլ տուր-լու սա վո րա կան աշ խա տանք» 
ամ սա գի րը: Վեր ջինս պար բե րա բար ընտ րում էր Մշա կույ թի տնե րի հա ջող ված 
օրի նակ ներ եւ լու սա բա նում՝ մի ա ժա մա նակ նաեւ քննա դա տե լով «ան գոր ծու-
թյան» կամ «ան տար բե րու թյան» մատն ված Մշա կույ թի տնե րը: Ման րա մաս-
նո րեն ու սումն ա սի րե լով այս ամ սագ րի 1962-ի հուն վա րից մին չեւ 1965-ի դեկ-
տեմ բեր լույս տե սած բո լոր հա մար նե րը՝ նկա տում ենք, որ Մշա կույ թի տնե րին 
առնչ վող հոդ ված նե րը բա ժան վում են եր կու խմբի.

ա. Օրի նա կե լի Մշա կույ թի տներ, որոնց գոր ծու նե ու թյու նը գնա հատ-
վում է բարձր: Այս հոդ ված նե րում նշվում է, թե տվյալ շրջա նա յին Մշա կույ թի 
տու նը ի՛նչ դա սա խո սու թյուն ներ է կազ մա կեր պել, թե մա տիկ զե կու ցումն ե րը, 
շեն քա յին լավ հնա րա վո րու թյուն նե րը, շրջա նի մյուս կուլ տուր-լու սա վո րա կան 
հիմն արկ նե րին տրա մադ րած աջակ ցու թյու նը, գի տաաթե իս տա կան քա րոզ չու-
թյան ար դյունք նե րը, «ակում բա վա րի» կամ «դի րեկ տո րի» ակ տիվ գոր ծու նե ու-

9 Քոչինյան 2003, 25 –27, 33 –43։
10 Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի գիտական ֆոնդեր, բաժին 13, թպ. 

1064, ֆ. հ. 4752։
11 Սարգսյան 2015։
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թյու նը, քա ղա քա կան հա մա գու մար նե րի որո շումն ե րի տա րա ծու մը եւ հան րայ-
նա ցու մը (պրո պա գան դան)12:

բ. Բար ձի թո ղի Մշա կույ թի տներ, որոնց քննա դա տու թյու նը դառ նում 
է մի ջոց՝ մնա ցած Մշա կույ թի տնե րի գոր ծու նե ու թյու նը կազ մա կեր պե լու եւ վե-
րահս կե լու հա մար: Այս հոդ ված նե րում քննա դատ վում է Մշա կույ թի տնե րի վա-
րած գոր ծու նե ու թյու նը, ինչ պես եւ շեն քա յին բա ցա սա կան պայ ման նե րը, քա րո-
զիչ նե րի (ագի տա տոր նե րի) ան գոր ծու թյու նը, եւն13:

Մշա կույ թի տան գոր ծա ռույթ նե րը
Այս պի սով, Մշա կույ թի տնե րը 50 –60-ական նե րին զանգ վա ծա յին տա րա-

ծում ստա ցած պե տա կան մի ա վոր ներ էին, որոնց գոր ծա ռույթ նե րը կա րե լի է 
խմբա վո րել երեք հիմն ա կան կե տե րի ներ քո.

ա. Վար չա կան. տա րա ծաշր ջա նի մշա կու թա յին մյուս հաս տա տու թյուն-
նե րի գոր ծու նե ու թյան վե րահս կում, մշա կու թա յին մի ջո ցա ռումն ե րի նյու թա-
տեխ նի կա կան բա զա յի ապա հո վում, մշա կու թա յին գոր ծըն թա ցի մա սին հաշ-
վետ վու թյուն նե րի կազ մում (Մշա կույ թի տու նը կա պող օղակ էր հա մայն քի եւ 
իշ խա նու թյուն նե րի մի ջեւ):

բ. Պրո պա գան դիս տա կան. կու սակ ցա-քա ղա քա կան որո շումն ե րի տա-
րա ծում, գի տա-աթե իս տա կան քա րոզ չու թյուն, թե մա տիկ դա սա խո սու թյուն նե-
րի, զե կու ցումն ե րի եւ քննար կումն ե րի կազ մա կեր պում (Մշա կույ թի տու նը կոչ-
ված էր ապա հո վե լու հա մայն քի յու րա քան չյուր ան դա մի ներգ րավ վա ծու թյու նը 
հան րա պե տու թյան քա ղա քա կան եւ մշա կու թա յին կյան քին):

գ. Ինք նա գոր ծու նե ա կան. հատ կա պես «ձնհա լի» տա րի նե րին՝ հա մայն-
քի յու րա քան չյուր ան դա մի մշա կու թա յին ինք նադր սեւ որ ման եւ ինք նա գոր ծու նե-
ու թյան հնա րա վո րու թյան ըն ձե ռում՝ սո ցի ալ-մշա կու թա յին ընդ հան րա կան տա-
րած քի մի ջո ցով (եր բեմն, սա կայն, մշա կու թա յին ինք նա գոր ծու նե ու թյու նը դուրս 
էր գա լիս վե րահս կո ղու թյու նից՝ ար ժա նա նա նա լով իշ խա նու թյուն նե րի քննա-
դա տու թյա նը):

Մշա կույ թի տան՝ որ պես ագիտպրո պի կա րեւ որ լծա կի գոր ծու նե ու թյու նը 
գե րիշ խող մնաց մին չեւ Խորհր դա յին Մի ու թյան փլու զու մը:

Մշա կույ թի տան փո խա կեր պում նե րը ետ խորհր դա յին շրջա նում
Հա սա րա կար գի փո փո խու թյու նը եւ ֆի նան սա վոր ման կտրուկ նվա զու-

մը պատ ճառ դար ձան ետ խորհր դա յին շրջա նում Մշա կույ թի տան իմաս տա յին, 
խորհր դա բա նա կան եւ գոր ծա ռու թա յին փո խա կեր պումն ե րի: Մշա կույ թի տնե րի 
մի մասն ընդ հան րա պես դա դա րեց գո յու թյուն ու նե նալ:

Վեր ջին տա րի նե րին նկատ վում են Մշա կույ թի տնե րի իմաս տա յին եւ 
գոր ծա ռու թա յին վե րա կազ մու թյուն ներ: Մեր հե տա զո տու թյան ար դյուն քում հա-

12 Կիրակոսյան 1962, 13; Մելքոնյան 1962, 14 –15; Գրիգորյան 1962, 12։
13 Գեւորգյան 1962, 9 –10; Հայրապետյան 1963, 30 –31; Սմբատյան 1963, 24 –25; Աղաջանյան 

1963, 27 –29; Գրիգորյան 1963, 23 –24։
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վա քած նյու թերն ի հայտ են բե րում Մշա կույ թի տնե րի վե րօգ տա գործ ման (recy
cling) մի քա նի օրի նա չա փու թյուն14.

● Վե րա նո րո գու մից հե տո Մշա կույ թի տնե րի մի մա սը վե րած վել է երգ 
ու պա րի խմբակ ներ աշ խա տեց նող հաս տա տու թյան15:

● Մշա կույ թի տնե րը վա ճառ վել են մաս նա վոր ան ձանց, ով քեր վե րա ծել 
են դրանք տար բեր ար տադ րա կան կա ռույց նե րի (Ազա տա վան, Դա լար, Բու-
րաս տան, եւն): Դա լար գյու ղում, օրի նակ, Մշա կույ թի տու նը գնել էր մաս նա վոր 
մի ձեռ նե րեց, ով այն դարձ րել էր գոր գա գոր ծա կան ֆաբ րի կա16:

● Մշա կույ թի տնե րի շեն քե րը վե րա նո րոգ վել, այս տեղ տե ղա կայ վել են 
հա մայն քա պե տա րան նե րը եւ սո ցի ա լա կան այլ հիմն արկ ներ, օրի նակ՝ բուժ կետ, 
փոս տա յին բա ժան մունք, եւն (Մրգա վան, Բեր քա նուշ, Նոր Կյանք, եւն):

● Մշա կույ թի տան շի նու թյու նը կո ղոպտ վել է եւ ավեր վել: Օրի նակ՝ Ազա-
տա վան գյու ղի բնա կիչ նե րը դժգո հում էին, որ խորհր դա յին շրջա նում ամե նա-
մեծ ակումբն ու նե ցող գյուղն այ սօր ոչինչ չու նի, գյու ղի երե խա նե րը որեւէ խմբակ 
հա ճա խե լու հա մար պետք է գնան հա րեւ ան գյուղ կամ Ար տա շատ քա ղաք, ին չը 
ո՛չ բո լո րին է հա սա նե լի:

● Մշա կույ թի տնե րի շեն քե րը վե րած վել են ընտ րա տե ղա մա սե րի, որոնք 
ընտ րու թյուն նե րից հե տո մատն վում են ան գոր ծու թյան:

● Մշա կույ թի տնե րը գյու ղա պե տե րի կամ եր բեմն մաս նա վոր ան հատ-
նե րի նա խա ձեռ նու թյամբ վե րած վել են «ու րա խու թյան եւ տխրու թյան» տնե րի: 
Սա հատ կա պես վե րա բե րում է այն հա մայնք նե րին, որ տեղ սգո արա րո ղու թյուն-
նե րը կազ մա կեր պե լու կամ ու րախ առիթ նե րը նշե լու հա մար առան ձին դահ լիճ-
ներ չկան: Նման դեպ քե րում եր բեմն Մշա կույ թի տան դահ լի ճը հար մա րեց վում 
է այդ ծա ռա յու թյուն նե րը մա տու ցե լուն:

● Մշա կույ թի տու նը դե ռեւս 90-ական նե րին դար ձել է Բաք վի փախս տա-
կան նե րի հա մար կա ցա րան (Բաղ րա մյան գյուղ): Հե տաքրք րա կան է, որ թեեւ 
Մշա կույ թի տուն չի գոր ծում այս հա մայն քում, բայց հա մայն քա պե տա րա նում մինչ 
օրս կա Մշա կույ թի տան տնօ րե նի ֆոր մալ հաս տիք17:

14 Խորհրդային ժառանգության վերաիմաստավորված վերօգտագործման խնդիրը ուսում-
նա սիրվել է Սոնյա Լյուրմանի (S. Luehrman) կողմից, որն էլ առաջ է քաշել recylcling-ի հա-
յեցակարգը [տե´ս Luehrmann 2013, 36 –38]։

15 Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ քաղաքային տարածքներում Մշակույթի տները 
ավե լի կենսունակ են եւ կարողանում են քաղաքապետարանների ու անհատ ներդրողների 
շնոր հիվ պահպանել իրենց գոյությունը՝ թեեւ հիմնականում մի քանի խմբակների գոր-
ծունեության տեսքով։

16 Այս ֆաբրիկան որոշ ժամանակ բավական արդյունավետ աշխատել էր՝ ըստ համագյու-
ղա ցիների խոսքերի։ Սակայն գործարանատիրոջ սպանությունից հետո այն դադարել էր 
գործել՝ վերածվելով լքված տարածքի։

17 Բաղրամյան գյուղում Մշակույթի տան տնօրենի հետ զրույցից պարզեցինք, որ նա զբաղ-
վում է համայնքապետարանի թղթաբանական հարցերով։
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Եզ րա հան գում ներ
Մի քա նի կե տով ընդ հան րաց նենք Մշա կույ թի տնե րի վե րօգ տա գործ ման 

տեխ նի կա կան տի պա բա նու թյու նը.
ա. Հա սա րա կար գի փո փո խու թյան ար դյուն քում այս կա ռույց ներն այ-

լեւս քա ղա քա կան քա րոզ չու թյան խնդիր չեն ու նե ցել, ուս տի կա րիք է զգաց վել 
դրանց վե րի մաս տա վոր ման եւ նոր գոր ծա ռույթ նե րի որ դեգր ման, ին չը հիմն ա-
կա նում տե ղի չի չու նե ցել: Այ լեւս չկար պե տա կան աջակ ցու թյուն, եւ այն Մշա կույ-
թի տնե րը, որոնք չկա րո ղա ցան ինք նու րույն գտնել ներդ րումն եր, դա դա րե ցին 
գո յու թյուն ու նե նալ:

բ. Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մից հե տո կտրվեց Մշա կույ թի տնե րի 
կա պը Մշա կույ թի նա խա րա րու թյան հետ, ին չով նրանք զրկվե ցին պե տա կան 
ֆի նան սա վո րու մից: Եթե 1960-ական նե րին Մշա կույ թի տու նը վար չա կան կա-
պող օղակ էր կենտ րո նա կան պե տա կան մար մին նե րի եւ հա մայն քի մի ջեւ, ապա 
ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո այդ գոր ծա ռույ թը վե րա ցավ:

գ. 1990-ական նե րի սկզբի հա մա տա րած սե փա կա նաշ նորհ ման գոր-
ծըն թա ցի ժա մա նակ Մշա կույ թի տնե րը նույն պես շատ դեպ քե րում սե փա կա-
նաշ նորհ վե ցին եւ վա ճառ վե ցին ան հատ նե րի: Սա կայն այս գոր ծըն թա ցը հա-
մա տա րած բնույթ չկրեց, քա նի որ շա հա բե րու թյան տե սան կյու նից Մշա կույ թի 
տնե րը պա կաս հե տաքր քիր էին ներդ րող նե րի հա մար:

դ. «Եր կա թե վա րա գույ րի» բաց վե լուց հե տո՝ Հա յաս տան ներ թա փան-
ցե ցին մշա կու թա յին զա նա զան հո սանք ներ եւ ժա ման ցա յին պրակ տի կա ներ, 
հե տեւ ա բար Մշա կույ թի տնե րը մա սամբ դրանց զի ջե ցին բնակ չու թյան ժա ման-
ցը կազ մա կեր պե լու իրենց գոր ծա ռույթ նե րը:

ե. Մշա կույ թի տնե րը հանձն վե ցին տե ղա կան հա մայնք նե րին եւ փաս-
տո րեն լու ծար վե ցին, ին չի ար դյուն քում ամե նա մեծ կո րուս տը կրեց հա մայք նը, 
որն, ի դեմս Մշա կույ թի տան, կորց րեց այն ընդ հա նուր սո ցի ալ-մշա կու թա յին 
տա րած քը, որը հա մայն քի բնակ չու թյան հա մա տեղ քննար կումն ե րի, որո շումն ե-
րի կա յաց ման եւ խնդիր նե րի հան րայ նաց ման հար թակ էր18:

ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՑԱՆԿ
ԱՀՌԾ Աղ քա տու թյան հաղ թա հար ման ռազ մա վա րա կան ծրա գիր
ԿԼԱ «Կուլ տուր-լու սա վո րա կան աշ խա տանք» ամ սա գիր, Երեւ ան (1961 –1988 թթ.)
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գաց ման հա մար // ԿԼԱ, 1962, № 4, 3 –4:

18 ԱՀՌԾ 2003, 104 –105։
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ

Հ. Մ. Մու րա դյան
Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րան

Մշա կույ թի տնե րը խորհր դա յին և ետ խորհր դա յին  
Հա յաս տա նում. ժա ռան գա կա նու թյու նը, գոր ծա ռու թա յին  

և իմաս տա յին փո խա կեր պում նե րը
Հիմ ա բա ռեր՝ Մշա կույ թի տուն, Խորհր դա յին Մի ու թյուն, մշա կու թա յին քա-
ղա քա կա նու թյուն, խորհր դա յին ար դի ա կա նա ցում, կուլ տու րա կան շի նա րա-
րու թյուն, Խորհր դա յին Հա յաս տան, փո խա կեր պումն եր, ետ խորհր դա յին 
Հա յաս տան:

Հոդ վածն անդ րա դառ նում է Խորհր դա յին Հա յաս տա նում Մշա կույ թի տնե րի դե րա կա տա րու-
թյանն ու դրանց ձեւ ա վոր մա նը, ինչ պես եւ իմաս տա բա նա կան ու գոր ծա ռու թա յին փո խա կեր-
պումն ե րին ետ խորհր դա յին Հա յաս տա նում: Առանց քա յին է հա մար վում այն իրո ղու թյու նը, 
որ խորհր դա յին գա ղա փա րա խո սու թյան կոնկ րետ նպա տակ նե րի ծա ռա յող այս հաս տա տու-
թյուն նե րը, ԽՍՀՄ փլու զու մից հե տո, որոշ բա ցա ռու թյուն նե րով, հիմն ա կա նում կորց րե ցին 
իրենց նշա նա կու թյու նը հա մայն քի կյան քում:

H. M. Muradyan
Yerevan State University

“Chambers of Culture” in Soviet and Post-Soviet Times:  
Semantic and Functional Transformations and Heredity

Keywords: Chamber of Culture, Soviet Union, cultural policy, Soviet moderniza-
tion, cultural construction, Soviet Armenia, transformations, Post-Soviet Arme-
nia.

The paper aims to investigate the role and functions of “Chambers of Culture” in Soviet and post-So-
viet Armenia. The “Chamber of Culture” used to be a key institution for cultural activities and for 
the implementation of state cultural policies not only in Armenia but in all socialist countries. 
In the post-Soviet period the “Chambers of Culture” underwent a deep economic and symbolic cri-
sis, with many of them ultimately being closed down. Recently there have been signs of a re-orien-
tation concerning the missions and the functions of the “Chambers of Culture”. This paper discusses 
the new functions and meanings of these institutions for the communities that they are meant to 
serve; their role in social education of the community. The paper is based on the hypothesis that 
the “Chambers of Culture” no longer appeal to parts of the local communities, which are more at-
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tracted to new (often commercial) forms of leisure and creative self-expression. However, in many 
cases the “Chambers of Culture” continue to play a pivotal role in the social and cultural life of the 
community.
The survey is based on the fieldwork conducted in about thirty rural communities in the region of 
Ararat and in the cities of Masis, Artashat, Vedi and Ararat. In addition to the fieldwork, cultural 
journals and newspapers published in Soviet Armenia (such as “Culture-Enlightenment”, “Soviet 
Armenia”, “Soviet Art”, “Soviet Literature”, etc.) have been studied.

А. М. Мурадян
Ереванский государственный университет

«Дома культуры» в советский и постсоветский период:  
семантические и функциональные преобразования и наследие
Ключевые слова: Дом культуры, Советский Союз, культурная политика,  
советская модернизация, культурное строительство, Советская Армения, 
трансформации, постсоветская Армения.

Статья посвящена на исследованию роли и функций «Домов культуры» в советской и 
постсоветской Армении. «Дом культуры» был ключевым институтом куль турной деятель-
ности и осуществления государственной культурной политики не только в Армении, но и во 
всех социалистических странах. В постсоветский период «Дома культуры» переживали глу-
бо кий экономический и символический кризис, мно гие из них в конечном итоге были закрыты. 
В последнее время наблюдается тенденция переориентации миссии и функций «Домов куль-
ту ры». Предметом нашего рассмотрения являются новые функции и значения этих учреж де-
ний с точки зрения людей, для которых они изначально были предназначены. Статья основана 
на гипотезе о том, что «Дома культуры» больше не представляют интереса для людей данной 
местности. В современном мире их больше привлекают новые (часто коммерческие) формы 
досуга и творческого самовыражения. Однако во многих случаях «Дома культуры» про дол-
жают играть ключевую роль в социальной и культурной жизни сообщества. Данная статья 
со держит материалы полевых исследований, проведенных примерно в трид цати сельских 
об щинах в Араратской области и в городах Масис, Арташат, Веди и Арарат. В дополнение к 
полевым работам были изучены также издававшиеся в Советской Армении газеты и журналы, 
имеющие отношение к культуре (такие как «Культура-Просвещение», «Советская Ар мения», 
«Советское искусство», «Советская литература» и т.д.).
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